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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  34، شماره مسلسل 3113 مستانز، چهارمسال 

 

 

تررسی تطثیقی قضایای تحلیلی و ترکیثی کانت تا حول اولی و 

 حول شایغ در نظر ػالهه هصثاح یسدی
 
 
 
 
 

 51/51/15تاريخ تأييد:    51/6/15 تاريخ دريافت:

 جمال سروش

 علیرضا صانعی

َبْ َز ٔه اس آوُب اس مسبئل مُم ي تزوٕجٓ ي وبرثزد تفبيت لؿبٔبْ تحلٕلٓ

رلام  « امبوًئال وبوات  »ضىبسٓ ي فلسفّ تحلٕلٓ است وٍ اثتىبر آن ثٍ واب   مؼزفت

وٕات  ثاٍ ػىاًان مجتىاز      است. ثزرسٓ سبثمّ أه تمسٕم ي مؼزفآ یٔات   خًردٌ
ٓ است. تؼزٔف لؿبٔبْ تحلٕل يالؼٓ آن ايلٕه ثحخٓ است وٍ در أه وًضتٍ آمدٌ

اهلل مػجبح ٔشدْ ي َمچىٕه تؼزٔاف ممال تاتآ ايلآ ي      ي تزوٕجٓ اس وظز آٔت
در اداماٍ      ممل ضبٔغ غىبػٓ اس مىظز أطابن ثحاج ثؼادْ أاه وًضاتبر اسات.      

ثزرسٓ تكجٕمٓ لؿبٔبْ تحلٕلٓ ي تزوٕجٓ وبوات ثاب تمسإم مطابثٍ آن در مىكاك      
ٓ  اسالمٓ  ٔؼىٓ تمسٕم لؿبٔب ثٍ ممل تاتٓ ايلٓ ي ضبٔغ غىبػٓ گٕازد.     رابْ ما

ٍ      -ممبلّ مبؾز  ثب ريش تحلٕلٓ اْ   تكجٕمآ ي ثاب اساتفبدٌ اس مكبلؼابت وتبث بوا
ممبٔسٍ تكجٕمٓ أه دي گًوٍ اس لؿبٔب را در دستًر وبر لازار دادٌ اسات. سزساص    

در  -اغلٓ أه سژيَص ػجبرت است اس9 وسجت لؿبٔبٔٓ وٍ اس ممل تاتٓ ايلآ  

                                           
. .استادیار گروه فلسفه دانشگاه هالیر 

.  ارشد فلسفه علن هوسسه اهام خوینی کارشناسیاالسالم صانعی حجة 
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ي  -در وظاز وبوات    -د ثب لؿبٔبْ تحلٕلآ  ثزخًردارو -ٔشدْ وظز ػالمٍ مػجبح
 وٕش وسجت لؿبٔبٔٓ وٍ اس ممل ضبٔغ ثزخًردارود ثب لؿبٔبْ تحلٕلٓ چٕست؟

َبٔٓ وٍ ثاب  در سبٔبن  ثٍ أه وتٕزٍ رسٕدٔم وٍ أه دي تمسٕم ثب يرًد ضجبَت
ٔىدٔگز دارود  مكبثمت وبمل وداضتٍ  ضجبَت أه دي تىُب در ولٕابت اسات ي در   

 وىىد َٕچ ضجبَتٓ ودارود.اَدافٓ وٍ َز دي دوجبل مٓرشئٕبت ي در 

 

ممل ايلٓ  ممل ضابٔغ  وبوات  تحلٕلآ  تزوٕجآ  ػالماٍ       های كليدی:واژه

 مػجبح ٔشدْ 
 

 مقدمه

ضىبسٓ غازة تمسإم لؿابٔب ثاٍ      تزٔه تمسٕمبت لؿبٔب در مؼزفت ٔىٓ اس مُم

ثحج ي وظاز   اْ اس سيأبْ أه مًؾًع مًردتحلٕلٓ ي تزوٕجٓ است وٍ َز سائٍ

لزار گزفتٍ است. امزيسٌ  ثٍ چىد دلٕل  اَمّٕت أه تمسإم اس سابثك فزاتاز رفتاٍ     

  ٓ -است9 أ. در سٕز تبرٔخ فلسفّ غزة  فلسفّ وبوت را ومكٍ ػكف ثٍ مسابة ما

      ٓ -آيردود تب ربٔٓ وٍ ثزخٓ فلسفّ اي را مازس فلسافّ لادٔم ي فلسافّ ردٔاد ما

سٓ را وٍ محًر وتبة سىزص خزد ضمبرود  سٔزا وبوت وًضٕدٌ تب أه سزسص اسب

داد  سبسخ دَد9 چگًواٍ ثزخآ اس امىاب  تزوٕجآ ثاٍ غاًرت       وبة را ضىل مٓ

سٕطٕىٓ ممىه است؟ رًاة أه سؤال است وٍ ثٍ وبوت رزئت داد تب ادّػاب وىاد   

دٔگز َٕچ مسئلّ مبثؼدالكجٕؼٓ وٍ مل وطدٌ ثبضد ٔب مدالل ولٕد مل آن ثٍ دست 

 وٕبمدٌ ثبضد يرًد ودارد. 

در دي مىم رشمٓ خاًد آيردٌ تاب    (س ىبوٓ وٍ وًأه )فٕلسًف تحلٕلٓ»ة. 

« گزأٓ ثز تمسٕم لؿبٔب ثٍ تحلٕلٓ ي تزوٕجٓ استًار اسات  وطبن دَد اسبس تززثٍ

ري  دٔگز ربٔٓ ثزاْ ادّػبَبْ رشمٓ  ي  اسأه (106ا   101: 1380نيا،    )ر. ك. علوي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 34، شماره مسلسل 3113 مستانز ،چهارمسال 

 

 

 

 

84 

ززثٓ وٕاش اػتجابر خاًد را مادًٔن     مبود. ثىبثزأه  متٓ ػلً  تدر تززثٍ ثبلٓ ومٓ

 غحّت أه تمسٕم َستىد. 

د. در قًل تبرٔخ فلسفٍ اس سمبن فٕخبغًرث گزفتٍ تب ثٍ امزيس  مًد ضاىّبوٕت  

اغًل ي مسلّمبت مىبتت م تلف فلسفٓ را دروًردٔدٌ ي اػتجبر لؿابٔبْ مسّآ    

غًل ػملٓ ي تززثٓ را سٔز سًال ثزدٌ است. أه مًد ضىّبوٕت متٓ خًد را ثٍ ا

ي مسلّمبت لؿبٔبْ رٔبؾٓ َم رسبودٌ است يلٓ َىًس وتًاوستٍ يؾًح ي ثداَت 

گًواٍ لؿابٔب را ثاٍ    لؿبٔبْ رٔبؾٓ را سٔز سؤال ثجزد. ثٍ َز مبل  تب ثٍ امزيس أه

گزداودود  امّب امزيس ثبٔد فىزْ ثٍ مابل لؿابٔبْ تحلٕلآ     تحلٕلٓ ثًدن آوُب ثزمٓ

دٌ وٍ سزيودِ لؿابٔبْ ثادُٔٓ را م تًماٍ    وزد. ثٍ ػجبرتٓ دٔگز  آٔب ربْ آن رسٕ

 ثداوٕم؟ 

ثب تًرٍ ثٍ أه سٍ دلٕل  دٔگز ضىّٓ در لاشي  سازداخته ثاٍ ثزرسآ لؿابٔبْ      

 مبود.تحلٕلٓ ي تزوٕجٓ ثبلٓ ومٓ

-هقًر وٍ تفىٕه لؿبٔبْ تحلٕلٓ اس تزوٕجٓ اس تفىٕاس سًٔٓ دٔگز  ي َمبن

ه مٕبن ممل ايلٓ ي ممل سزسبثمٍ ي سزفبٔدِ فالسفٍ غزة ثًدٌ است  تفىٕ َبْ

داوبن مسلمبن ي راَگطبْ ثسإبرْ اس مسابئل سٕچٕادٌ     َبْ مىككضبٔغ اس وًآيرْ

اْ در مجبماج مىكمآ  فلسافٓ ي    َابْ ارسوادٌ  َب سٕبمدفلسفٓ است. أه تفىٕه

َابْ فازايان   اس آوُب ثُازٌ   ضىبسٓ دارود ي فالسفٍ غزة ي فالسفٍ اسالمٓ مؼزفت

وٍ ي ثزضمبرْ يرٍ اضتزان ي افتزاق ثإه أاه دي تمسإم    اود. امب تًرٍ آگبَبثزدٌ

فازاس ي وطإت اسات ي ثزضامبرْ تماب  أاه يراٍ        اْ ومتز اماب ساز   داراْ سبثمٍ

اضتزاوبت ي افتزالبت اس دٔدگبٌ تمب  فالسفٍ اسالمٓ ي غزثٓ درخًر أه وًضاتبر  

م تػز وٕست. در أه وًضتبر سؼٓ ثز أه است واٍ ٔاه ثزرسآ تكجٕمآ ثإه      
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ٔبْ تحلٕلٓ ي تزوٕجٓ وبوت ثب ممل تاتٓ ايلٓ ي ضبٔغ غىبػٓ در وظز ػالمٍ لؿب

 مػجبح ٔشدْ مبغل گزدد.

ثب أه ممدمٍ  سزسص اغلٓ أه است9 آٔب لؿابٔبٔٓ واٍ اس ممال تاتآ ايلآ      

وبوت َستىد  ي آٔاب لؿابٔبٔٓ واٍ اس ممال     « لؿبٔبْ تحلٕلٓ»ثزخًردارود َمبن 

وبوات َساتىد ي  ثاٍ ػجابرتٓ     « بْ تزوٕجٓلؿبٔ»ضبٔغ غىبػٓ ثزخًردارود  َمبن 

 َمبوٓ ثزلزار است ٔب خٕز؟دٔگز  آٔب مٕبن أه دي تمسٕم أه
 

  پیشینة بحث قضایای تحلیلی و ترکیبی

دَىاد ي  مؼمًیً اثتىبر تمسٕم لؿبٔب ثٍ تحلٕلٓ ي تزوٕجٓ را ثٍ وبوت وسجت مٓ

ٔه تمسٕم را در آحبر َبْ اداود امب يْ رٔطٍوبوت َم خًد را مجتىز أه تمسٕم مٓ

 وىاد  رًٔٓ مٓدوبرت  ین ي يلف ي ثٍ التؿبْ اي مىٕمٓ چًن ثً  گبرته سٓ

وساجت  »وٍ تمسٕم ممبٔك ثٍ ممبٔك مزثًـ ثٍ  در مبلٓ (105 - 104: 1370)ک،نت  

: 1370)ک،پلساوو،   در آحابر َٕاً    « امًر يالغ»ي ممبٔك مزثًـ ثٍ « مٕبن تػًرات

ٍ  ٕم تحلٕلٓ ي تزوٕجٓ وشدٔهثسٕبر ثٍ تمس (295 - 5/292 َابْ وسابوٓ   تز اس گفتا

وٕت  ثب تفػٕل ي ريضىٓ  وىد ي  لجل اس ًَٕ   یٔتاست وٍ وبوت اس آوُب ومل مٓ

تمسٕم ممابٔك ثاٍ    (4/349: 1380)ک،پلسوو،   ثٕطتزْ ثٍ أه ثحج سزداختٍ است.

بن فازيع  ممبٔك ػمل ي ممبٔك يالغ ي تمسٕم َز ٔه اس آوُب ثٍ ايلٍٕ ي مطتمٍ ي ثٕ

)هم،،: سبسخ دادٌ است ي وٕت  ثٍ آوُب سزداختٍ  ثحج ي وٕش توز اضىبیتٓ وٍ یٔت

َمّ آوچٍ را وٍ وبوت درثبرِ تحلٕلٓ ي تزوٕجٓ گفتٍ است درثزدارد ي  (347-358

َبْ أه دي فٕلساًف  ربْ ضگفتٓ است وٍ وبوت ثب يرًد تًرُّٓ وٍ ثٍ دٔدگبٌ

وٕت  وب  ثزدٌ  اس یٔت« ومد ػمل محؽ»ر وتبة داضتٍ  ثٍ ئژٌ  ي ثٕص اس دٌ ثبر د

متٓ ٔىجبر َم وسجت ثاٍ   (20-19: 1388)ک،نت   ي ثٍ ثشرگٓ اي اتػبن وزدٌ است
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 اْ وىزدٌ است.وٕت  اضبرٌ سبثمّ أه ثحج در آحبر ًَٕ  ي یٔت
 

 تعریف قضایای تحلیلی و ترکیبی نسد کانت

ىٓ اگاز محماًل لؿإٍ    اگز محمًل در مفًُ  مًؾًع گىزبودٌ ضدٌ ثبضد  ٔؼ

دَىدِ مؼىبْ مًؾاًع ثبضاد  لؿإٍ را      فمف تىزار مفًُ  مًؾًع لؿٍٕ ي تًؾٕح

افشأد ثلىٍ وبمىد  در لؿّٕ تحلٕلٓ محمًل چٕشْ ثٍ مفًُ  مًؾًع ومٓ« تحلٕلٓ»

ثٕبوگز مفًُ  مًؾًع ٔب ثٕبوگز رشئٓ اس آن است ي  در يالغ  محمًل تىُب محمًل 

ثبضد. سا   ثازاْ   ار رشئٓ اس مفًُ  مًؾًع خًد مٓتىزار مفًُ  مًؾًع ٔب تىز

گًوٍ وٕبسْ ثٍ ررًع ثٍ ػبلم خبرد وٕست ي چىٕه احجبت غدق مىم تحلٕلٓ َٕچ

امزْ ؾزيرت ودارد ثلىٍ َمٕه وٍ مؼبوٓ الفبل ثٍ وبر رفتٍ در مىام را ثفُمإم   

أه لؿٍٕ غبدق است. مخبلٓ وٍ وبوت ثزاْ لؿٍّٕ تحلٕلٓ ارائٍ وزدٌ أاه اسات9   

أام  در   ؛ در أه لؿٍّٕ  مفًُ  امتداد را ثز رسام ممال وازدٌ   «رسم ممتّد است»

مبلٓ وٍ أه مفًُ  در مفًُ  رسم ثًدن وُفتٍ است ي  در ممٕمت  ثب آگابَٓ اس  

أه محمًل ثز داوص مب وسجت ثٍ مًؾًع افشيدٌ وطادٌ اسات ي وٕاش ثازاْ فُام      

َبْ دٔگز9 مخلج سٍ ؾلغ  بلمفًُ  امتداد وٕبسْ ثٍ ررًع ثٍ ػبلم خبرد وٕست. مخ

َابٔٓ واٍ اس رٔبؾإبت     دارد ٔب سٍ سائٍ دارد  ٔب رسم داراْ قًل اسات  مخابل  

 ثزگزفتٍ ضدٌ است  وٕش  اس لؿبٔبْ تحلٕلٓ تطىٕل ضدٌ است.

امب اگز محمًل لؿٍٕ در مفًُ  مًؾًع لؿٍٕ گىزبوٕدٌ وطدٌ ثبضد ثلىٍ مفًُ  

ٓ »ٍٕ را محمًل چٕشْ ثز مفًُ  مًؾًع اؾابفٍ وىاد  لؿا    وبمىاد؛ چىإه   « تزوٕجا

اْ اس دي مفًُ  مستمل تطىٕل ضدٌ است ي محماًل لؿإٍ تىازار مفُاً       لؿٍٕ

مًؾًع ي تىُب ثٕبوگز مؼىبْ مًؾًع وٕسات ثلىاٍ مفُاً  دٔگازْ را ثاز مفُاً        

ضًد وٍ محمًل لؿإٍ  افشأد  مبوىد أىىٍ رسم در مزارت مىجسف مٓمًؾًع مٓ
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َمبن تىزار مؼىبْ رسم ٔاب رشئآ اس مفُاً     ا ٔؼىٓ اوجسبـ رسم در مزارت ا  

اود  وٍ اس قزٔك تحلٕل رسم وٕست ثلىٍ أه دي مفًُ  اس قزٔك تززثٍ وطف ضدٌ

مفًُ  مًؾًع رسم. در وتٕزٍ  در لؿّٕ تزوٕجٓ است وٍ تىُب اس قزٔك تززثٍ ثاٍ  

 ٓ ٓ     مؼلًمبت مب وسجت ثٍ مًؾًع چٕشْ اؾبفٍ ما افشأاد   ضاًد ي ثاٍ ػلام ماب ما

-ٔبْ تحلٕلٓ وٍ تىزار مؼىبْ مًؾًع است ي چٕشْ ثٍ ػلم مب ومٓثزخالف لؿب

 (3/113: 1378؛ نيز ر. ك. ملكي،،  97ا  96: 1370)ک،نت   افشأد.
 

 تعاریف سایر فالسفة غرب از احکام تحلیلی و ترکیبی

ثب تًرٍ ثٍ أىىٍ ثسٕبرْ اس مكبلت وبوت در ثحج لؿبٔبْ تحلٕلٓ ي تزوٕجآ  

وٕت  دارد  راب دارد واٍ سٕزاماًن وظازات أاه دي       یٔترٔطٍ در وظزات ًَٕ  ي 

 فٕلسًف غزة در راثكٍ ثب لؿبٔبْ تحلٕلٓ ي تزوٕجٓ مكبلجٓ را ٔبدآير ضًٔم.
 

 نیتس . دیدگاه الیة1

وٕت  ػجبرت است اس أىىٍ در َز لؿإّ غابدق    ٔىٓ اس دي اغل مىكمٓ یٔت

وبتة در أاه  ب ثضدٌ در مًؾًع است. فزق لؿّٕ غبدق  محمًل مىكًْ ي تية

است وٍ در لؿٍٕ وبتة محمًل در مًؾًع يرًد ودارد  مخل أىىٍ درثبرِ وٕاف  

وٕت  آن اسات واٍ    یسمّ س ه یٔت«. أه وٕف سٕبٌ وٕست»سٕبٌ روگٓ ثگًٕٔم 

اْ ثٍ دٔد اي لؿٍٕ وجًد ٔاب وابتة   ثبضىد ي اگز لؿٍٕ iَمّ لؿبٔبْ غبدق تحلٕلٓ

بس  مبدِ َمّ لؿبٔب ؾازيرت اسات  واٍ    ثًد  ثٍ ٔمٕه  تحلٕلٓ وٕست. ثز أه اس

امىبن. ثىبثزأه  در لؿبٔبْ غبدق گًٔىدِ لؿٍٕ ثب مبؾز وزدن مًؾًع در تَاه  

                                           
i. به اصطالح کانت در اینجا هراد است. قضایایی که هحوول از خود هوضوع قابل    تحلیلی

 استنتاج است.
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را ثٍ مًؾاًع وساجت    وىد ي ثؼد آنخًد غفت آن را وٕش در تَه خًد مبؾز مٓ

وٕات  ٔاب لؿإٍ     دَد. س   لؿبٔبْ تزوٕجٓ ثب اغكالح وبوت  اس دٔدگبٌ یٔتمٓ

؛ 353ا   352و  349ا   4/347: 1390ر. ك. ک،پلساوو،   ) اواد.  بتةوٕستىد ٔب لؿٍٕ و

  (269ا  2/268: 1378ملكي،،  
 

 . دیدگاه هیوم2

گًٔد9 محمًل در َز لؿّٕ مؼىبدار گبٌ مفُاً  مًؾاًع را تزشٔاٍ ي    ًَٕ  مٓ

ضًد لؿٍٕ تحلٕلٓ تًؾٕحٓ  َمچًن لؿبٔبْ رٔبؾٕبت واٍ  وىد وٍ مٓتحلٕل مٓ

اْ ٔه در َز مخلج لبئم الشائٍ»اْ مبوىد است؛ لؿٍٕ َبْ تػًراتثٕبوگز وسجت

اْ است لؿٍٕ« سٍ ؾزثدر سىذ مسبيْ وػف سٓ است»ٔب مبوىد « يتز يرًد دارد

وىد؛ لؿبٔبٔٓ اس أه وًع را غزفبً اس قزٔاك فىاز    وٍ وسجت مٕبن اػداد را ثٕبن مٓ

>گأًٓ  تًان وطف وازد.  ثدين ياثستگٓ ثٍ چٕشْ وٍ در رُبن مًرًد ثبضد  مٓ

وٍ اوىبر لؿبٔبٔٓ وٍ در ثبة رياثف مٕبن تػًرات اسات   است ًَٕ  ثز أه ثبير 

گًٔٓ اسات.  چٍ اس راٌ ضًُد احجبت ضدٌ ثبضد ي چٍ اس راٌ ثزَبن  مستلش  تىبلؽ

اْ ٔه يتز يراًد دارد   ثزاْ مخبل  اگز وسٓ لجًل وىىد در َز مخلج لبئم الشائٍ

الشائاٍ را  ي اگاز    د ٔب مؼىبْ مخلاج لابئم  فُمچىٕه ض ػٓ ٔب مؼىبْ يتز را ومٓ

گأًٓ ضادٌ   اْ را اوىبر وىد  دچابر تىابلؽ  مؼىبْ َز دي را ثفُمد ي چىٕه لؿٍٕ

َابْ  است;. يگبٌ آن محمًل درثبرِ يرًد مًؾًع ي آحبر خبررٓ مًؾًع )گشارٌ

ضًد لؿّٕ تزوٕجٓ. فماف لؿابٔبْ تززثآ    وىد وٍ مٓگًٔبْ امًر يالغ( ثحج مٓ

رسٕم؛ ثب اودٔطٕدن محؽ   سٔزا فمف اس قزٔك تززثٍ ثٍ آحبر يرًدْ مٓاودأىگًوٍ

تًان ثٍ يرًد خبررٓ َٕچ مًؾًػٓ رسإد ثلىاٍ ثبٔاد اس    ي تحلٕل مفًُمٓ ومٓ

وتٕزٍ آوىٍ ًَٕ  َماّ لؿابٔبْ رٔبؾآ را تحلٕلآ ي تىُاب      [تززثٍ ثٍ آن رسٕد  
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ٔبْ مؼىابدار را  داواد ي اي اس أاه قزٔاك لؿاب    لؿبٔبْ ػلً  تززثٓ را تزوٕجٓ مٓ

داود  ي سبٔز لؿبٔب را ثٓ مىحػز در لؿبٔبْ تحلٕلٓ رٔبؾٓ ي تزوٕجٓ تززثٓ مٓ

: 1378؛ ملكيا،،   295ا   5/294: 1370)ر. ك. ک،پلساوو،    .]داواد مؼىب مٓ فبٔدٌ ي ثٓ

 (83ا  78/ 3

 تًان اس دي ئژگٓ ثزاْ امىب  تحلٕلٓ وب  ثزد9 اس ػجبرت ًَٕ   مٓ 

 وُب وبفٓ است )تززثٓ وجًدن(؛ػمل ثزاْ تػدٔك آ -

 گًٔٓ است. بلؽىاوىبر آوُب مستلش  ت -

 
 تعریف عالمه مصباح یسدی از احکام تحلیلی و ترکیبی

أطبن  در مزملٍ و ست  لؿبٔب را ثٍ ممل تاتٓ ايلٓ ي ممل ضابٔغ غاىبػٓ   

 ّمزوجٍّ  ي سا  اس آن  َلٕا   ّي َلٕ ٍي  سپ   ممل ضبٔغ غىبػٓ را ثٍ َلّٕ ثسٕك

ٓ « تحلٕلٓ ي تزوٕجٓ»را ثٍ  مزوجٍّ گًواٍ  وىاد ي لؿابٔبْ تحلٕلآ را أاه    تمسٕم ما

محمًل اس تحلٕل مفًُ  مًؾًع ثاٍ   در َلٕبت مزوجٍ  اگز مفًُ ِ»وىد9تؼزٔف مٓ

ٓ »غاًرت آن را   دست ثٕبٔد  لؿٍٕ را تحلٕلٓ ي در غٕز أاه  ٓ « تزوٕجا «. وبمىاد ما

 (237ا  1/236: 1379)مصب،ح يزدي  

جبح ٔشدْ  تفبيت سٔبدْ ثٕه لؿبٔبْ تحلٕلٓ ي ثٕه ممل قجك ثٕبن ػالمٍ مػ

تاتٓ ايلٓ يرًد دارد  سٔزا ايیً أطبن ممسم لؿبٔبْ تحلٕلٓ ي تزوٕجآ را ممال   

وىاد ي حبلخابً اس تؼجٕاز    دَد  حبوٕبً َلٕبت ثسٕكٍ را اس تمسٕم خبرد مٓضبٔغ لزار مٓ

مفًُ  محماًل   اودراد»ثٍ ربْ تؼجٕز « مػًل مفًُ  محمًل اس تحلٕل مًؾًع»

 وىد. استفبدٌ مٓ« در مًؾًع
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 حمل ذاتی اولی و حمل شایع صناعی

رسد وٍ ثزاْ و ستٕه ثبر سّٕد غدرالدٔه دضتىٓ  در مىبظزاتٓ واٍ   ثٍ وظز مٓ

ثب ػالّمٍ دياوٓ در مًاضٓ ثز ضزح تززٔد لًضازٓ داضاتٍ  مٕابن أاه دي گًواٍ      

امااب مزارؼااٍ ثااٍ آحاابر  (360 - 359: 1370)ه،سااس،    ممال تماابٔش وُاابدٌ اساات. 

دَد تًرٍ ثٍ أه تفىٕه ي رؼال أاه دي اغاكالح    داوبن مسلمبن وطبن مٓ مىكك

سبثمّ ثسٕبر ثٕطتزْ دارد. رٔطّ اسبسٓ تًرٍ ثٍ أاه تفىٕاه در تفىٕاه مٕابن     

داوىد. لبثل تًراٍ  سٕىب را مجتىز آن مٓ يرًد تَىٓ ي خبررٓ است وٍ مؼمًیً اثه

َبٔٓ را ثزدٌ اسات واٍ   ه تفىٕه ثزخٓ اس َمبن ثُزٌسٕىب ػمالً اس أ است وٍ اثه

اود ي در آحبر سٕد غدرالدٔه دضاتىٓ   ثؼد اس اي اس تفىٕه مٕبن أه دي ممل ثزدٌ

محمك دياوٓ ي مٕزدامبد أه تمسٕم ي أه دي اغكالح ي استفبدٌ اس ثزخٓ اس وتبٔذ 

 (27ا  9: 1363)ر. ك. مدر  زنوزي   آن ثٍ ريضىٓ يرًد دارد.
 

 تسویه حول ذاتی اولی و شایغ صناػیوجه 

مًؾًع ٔب ػٕه  گًٔىد  سٔزا محمًل رشء تات ي مبَٕتِممل ايلٓ را تاتٓ مٓ

گًٔىد وٍ حجًت َز چٕشْ ثزاْ خاًد  تات مًؾًع است ي اس أه رُت ايلٓ مٓ

)طب،طبا،ي،    ٔب حجًت ارشاْ َز چٕشْ ثزاْ خًدش ثٍ تػًر دٔگزْ وٕابس وادارد.  

وٍ در گفتگًَب رياد دارد ي ثٍ گًٔىد  چزا غ را ضبٔغ مٓي ممل ضبٔ (131: 1430

 وٍ در ػلً  ي فىًن م تلاف رأاذ ي مساتؼمل اسات.    گًٔىد  چزا آن غىبػٓ مٓ

 (132)هم،،: 
 

 تؼریف حول ذاتی اولی و شایغ صناػی در لساى ػالهه هصثاح یسدی

دي لؿٍٕ گبَٓ ممل مفًُ  ثز مفًُ  است اػمّ اس أىىٍ لفظص ٔىٓ ثبضد ٔاب  

ٓ  »  وٍ ثٍ آن «ایوسبن ثطز»ي« ایوسبن اوسبن»تب  مخل گًٔىاد ي گابَٓ   « ممال ايلا
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وىاد  ٔؼىآ ممال مفُاًمٓ ثاز      ممل دیلت ثز حجًت مفًُمٓ ثزاْ مًرًدْ مٓ

 (49: 1375)مصب،ح يزدي   گًٔىد.« ممل ضبٔغ»مػدالٓ  وٍ ثٍ آن 

تؼزٔفآ   الجتٍ  أه تؼزٔف ػالمٍ مػجبح ٔشدْ اس ممل ايلٓ ي ممل ضبٔغ ثاب 

وٍ ثزخٓ فالسفّ مىمت متؼبلٍٕ اس رملٍ ػلّبمٍ قجبقجبٔٓ ي ػالمٍ رًادْ آملآ  

اود متفبيت است  سٔزا أه ثشرگًاران ممل تاتٕبت ٔه ضٓء ثز تات را  ارائٍ وزدٌ

َب وبمىد. ثب أه يرًد  ثزاْ أىىٍ ثزرسٓ تمب  أه تؼزٔفَم ممل تاتٓ ايلٓ مٓ

د اسات اس تًؾإح ي تفػإل وظازات أاه      اس ػُدِ أه وًضاتبر م تػاز خابر   

: 1375؛ جاوددي مملا،    157: 1390)ر. ك. طب،طب،ي،   وىٕم.ثشرگًاران خًددارْ مٓ

2/102) 
 

  نگاه تطبیقی

. وسجت ممل تاتٓ ايلٓ ثب لؿبٔبْ تحلٕلٓ ي وسجت ممل ضبٔغ ثاب لؿابٔبْ   0

 تزوٕجٓ

تزوٕجٓ  -لٓأىه وٍ وظز وبوت ي ػالمٍ مػجبح ٔشدْ را در ثبة لؿبٔبْ تحلٕ

َابْ ثإه   َب ي تفبيتثٍ ضجبَت ي ممل تاتٓ ايلٓ ي ضبٔغ غىبػٓ متًرٍ ضدٔم 

 سزداسٔم. أه دي تمسٕم مٓ

مكبثك تؼزٔف ػالمٍ مػجبح  مالن تمسٕم تحلٕلآ ي تزوٕجآ غٕاز اس ماالن     

تمسٕم ايلٓ ي ضبٔغ است  سٔزا ػٕىٕت مفًُ  مًؾًع ي مفًُ  محمًل ٔب اوادراد  

تاًان ثاٍ ػىاًان ماالن     ومٓ  ؾًع را ا قجك تؼزٔف ػالمٍ ا  مفًُ  محمًل در مً

ربمغ ي مبوغ ثزاْ تط ٕع ممل تاتٓ ايلٓ ي تفىٕه آن اس ممل ضبٔغ غاىبػٓ  

در وظز گزفت  ثلىٍ لحبل اتحبد مفًُمٓ مالن اغلٓ تفبيت أه دي ممل است. 

ثىبثزأه  وسجت مٕبن خاًد ممال تاتآ ايلآ ي ممال ضابٔغ غاىبػٓ ػماً  ي         
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است. أه در مبلٓ است وٍ مكبثك مالن تمسٕم لؿبٔب ثٍ تحلٕلٓ  خػًظ مكلك

تًاود مػداق دٔگزْ وٕش ثٍ مسبة آٔاد  ٔه اس أه دي ومٓ ي تزوٕجٓ مػداقِ َٕچ

ي تؼزٔف ممل تاتٓ ايلٓ ثب تؼزٔف لؿبٔبْ تحلٕلٓ اضاتزاوٓ وادارد ي تؼزٔاف    

د یسماّ  ممل ضبٔغ غىبػٓ َم ثب تؼزٔف لؿبٔبْ تزوٕجٓ اضتزاوٓ وادارد؛ َزچىا  

ممل تاتٓ ايلٓ ثًدنْ ػٕىٕت مًؾًع ي محمًل ٔب مىدرد ثًدن مفًُ  محمًل در 

َبْ ضابٔغ  یس  ػب  است وٍ ضبمل ثزخٓ اس ممل مفًُ  مًؾًع است  أه یس ِ

َابْ تاتآ ايلآ اس >راى ;     ضًد ي  ثب تًرٍ ثٍ أه یس  ػب   َمّ ممال َم مٓ

ٓ( آن َساتىد ي اماب لؿابٔبْ    لؿبٔبْ تحلٕلٓ ثٍ مؼىبْ أخع )ثاٍ مؼىابْ وابوت   

آوُب ممال تاتآ    تحلٕلٓ تىُب در غًرت لحبل اتحبد مفًُمٓ مًؾًع ي محمًلِ

تًاوىد لؿّٕ تحلٕلٓ َبْ ضبٔغ مٓاود ي  ثب تًرٍ ثٍ أه ضزـ  ثزخٓ اس مملايلٓ

 ثبضىد.

امب ثزاْ ممبٔسٍ ممل ضبٔغ غىبػٓ ثب لؿبٔبْ تزوٕجٓ وبوت یس  است ثٍ أه 

يگبٌ ثٍ ممل يؾؼٓ. ثاب تًراٍ    اودٕٔم وٍ لؿبٔب گبٌ ثٍ ممل قجؼٓوىتٍ تًرٍ ومب

 آٔد. َبْ چُبرگبوٍ ثب امىب  متفبيت سٕص مٓ ثٍ أه تمسٕم است وٍ وسجت

لؿبٔب ثٍ ممل قجؼ9ٓ ممل قجؼٓ ثٍ أه است وٍ آوچٍ اس لحبل مفًُ  اػمّ أ. 

بمه ضًد  مبوىد ممل ؾا است ثٍ قًر قجٕؼٓ )ثبلكجغ( ثز مفًُ  اخع ممل مٓ

ي مًٕان ثز اوسبن. ثٍ ػجبرتٓ دٔگز  اػم اس َز چٕش مفًُمٓ است وٍ ثاز آن ي ثاز   

ثز مفًُ  اخعّ   غٕز آن غدق وىد ي ممػًد اس غدق ممل است. س   َز اػمّٓ

ضًد. اماب ػىا    ضًد  مبوىد مًٕان وٍ ثز اوسبن ممل مٓاس خًد ثبلكجغ ممل مٓ

  آن  ٔؼىٓ ممل اخعّ ثز اػمّ  ممل قجٕؼٓ وٕست.

وٍ اػمّ گبَٓ ثٍ اػتجبر يرًد آن در افزاد اخعّ ي در افزاد دٔگز اػمّ است   ثدان
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مبوىد مًٕان وسجت ثٍ اوسبن  ي گبَٓ فمف ثٍ اػتجبر مفُاً  اػامّ اسات  مبوىاد     

چٕشْ وٍ داراْ »ؾبمه >وسجت ثٍ اوسبن;  سٔزا مفًُ  ؾبمه ػجبرت است اس

بن ثبضد ٔب وجبضد. در وتٕزٍ    ثدين تًرٍ ثٍ أىىٍ ضٓء مذوًر اوس«ؾحه ثبضد

مطتكّ دال ثز خػًغٕبت ممبٔك وٕست ي درن أه مكلت وٍ ؾابمه اوسابن   

آٔد. س   ؾبمه اس لحابل مفُاً    است  خبرد اس مفًُ  ؾبمه ثٍ دست مٓ

رُت  در تؼزٔف  اػمّ اس اوسبن است ي اس لحبل مػداق مسبيْ آن است. ثدٔه

-. ثىبثزأه  اػمّ ضبمل َز دي وًع مٓ«آوچٍ اس لحبل مفًُ  اػمّ است»گفتٍ ضد9 

  (14: 1362)عالمه حل،   ضًد.

ة. لؿبٔبْ ثٍ ممل يؾؼ9ٓ َزگبٌ آوچٍ ثٍ لحبل مفًُ  اخعّ است ثاٍ قاًر   

يؾؼٓ ٔب رؼلٓ ثز مفًُ  اػمّ ممل ضًد  ممل يؾاؼٓ ر  دادٌ اسات  مخال    

  (14: هم،،)مًٕان اوسبن است  اوسبن محمد است. 

  ٓ ٍ  ثاٍ وساجت   أىه  ثب تًرٍ ثٍ ممل يؾؼٓ ي ممال قجؼا اْ  َابْ چُبرگبوا

ضًد وٍ ثٕه أه تمسٕمبت ي ثز اسبس وٕفٕت رماغ ثإه أاه لؿابٔب      سزداختٍ مٓ

 افتد9 اتفبق مٓ

  ٓ َاب قجؼآ    أ. راثكّ تحلٕلٓ ثب قجؼ9ٓ َز قجؼٓ تحلٕلٓ است امب َماّ تحلٕلا

ست امب قجؼآ وٕسات  سٔازا در    تحلٕلٓ ا« اوسبن مًٕان وبقك است»وٕستىد  مخالً 

وٍ مًٕان وبقك مسبيْ ثب اوسبن  قجؼٓ محمًل ثبٔد اػم اس مًؾًع ثبضد  در مبلٓ

 اود. است وٍ اػم اس آن. ثىبثزأه  لؿبٔبْ تحلٕلٓ اػم اس لؿبٔبْ قجؼٓ

ة. راثكّ تزوٕجٓ ثب يؾؼ9ٓ أه راثكٍ ػماً  ي خػاًظ مكلاك ثاٍ اقاالق      

رسام  »امب َز تزوٕجٕٓ يؾؼٓ وٕست  مخالً تزوٕجٓ است؛ َز يؾؼٓ تزوٕجٓ است 

تزوٕجٓ است امب يؾؼٓ وٕسات  سٔازا در يؾاؼٓ    « ضًدثز احز مزارت مىجسف مٓ
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 محمًل ثبٔد اخعّ اس مًؾًع ثبضد.

 ٍ اْ ػماً  ي خػاًظ مكلاك ثاٍ      د. راثكّ تحلٕلٓ ثب تاتٓ ايل9ٓ چىٕه راثكا

ٓ ايلٓ وٕست  اقالق تحلٕلٓ است َز تاتٓ ايلٓ تحلٕلٓ است امب َز تحلٕلٓ تات

 تحلٕلٓ است امّب تاتٓ ايلٓ وٕست.« َز مؼلًلٓ ػلّتٓ دارد»مخالً 

د. راثكّ تزوٕجٓ ثب ضبٔغ غىبػ9ٓ أه راثكٍ ػمً  ي خػًظ مكلك اسات ثاٍ   

اقالق ضبٔغ  ثدٔه مؼىب وٍ َز لؿّٕ تزوٕجٓ ضبٔغ است امب َماّ لؿابٔبْ ضابٔغ    

ٓ  وٍ ضبٔغ« اوسبن مًٕان است»تزوٕجٓ وٕستىد  ثٍ دلٕل  واٍ   اسات  است امب تحلٕلا

 تزوٕجٓ.

   ٓ ٍ    ثىبثزأه  لؿبٔبْ تحلٕلٓ َمبن لؿبٔبْ ثاٍ ممال ايلا ػااليِ   اواد  مىتُاب ثا

اود  مىتُب ثاٍ اساتخىبْ ٔاه     لؿبٔبْ قجؼٓ  ي لؿبٔبْ تزوٕجٓ َمبن لؿبٔبْ ضبٔغ

اْ وٍ در آن اػم  ي امخبل آن  ٔؼىٓ َز لؿٍٕ« ایوسبن مًٕان»اْ مبوىد  لؿٍٕ  لؿٍٕ

 ضًد. ل مٓثز اخع مم

ثٍ ػجبرتٓ دٔگز  ثىب ثز وظز ػالمٍ مػجبح  تمب  لؿبٔبْ ممال ايلآ تحلٕلآ    

َب ممل ايلٓ وٕستىد ي َمچىٕه تمب  لؿبٔبْ تزوٕجٓ ممل تحلٕلٓ َستىد امب َمّ

َب تزوٕجآ وٕساتىد ثلىاٍ ثزخآ اس آوُاب      ضبٔغ غىبػٓ َستىد امب تمب  ممل ضبٔغ

 تحلٕلٓ َستىد.

َبْ ثٕه أاه لؿابٔب اس وظاز ػالماٍ     ثتًان گفت وسجت اْ دٔگز ضبٔد اس سائٍ

 مػجبح ثٍ لزار سٔز است9

لؿبٔبْ تحلٕلٓ: لؿبٔبْ تاتٓ ايلٓ >وٍ راثكّ محمًل ي مًؾًع آن تسابيْ  

+ لؿبٔبْ قجؼٓ >وٍ در آن محماًل اػام اس   مخل9 اوسبن مًٕان وبقك است  است;

  مخل9 اوسبن مًٕان است.مًؾًع است; 
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ٔبْ يؾؼٓ >وٍ محمًل آن اخاع اس مًؾاًع اسات;    لؿبٔبْ تزوٕجٓ : لؿب

آوُب محمًل ثب مًؾًع اػام ماه يراٍ    در + لؿبٔبٔٓ وٍ مخل9 مًٕان اوسبن است.

 + لؿبٔبٔٓ وٍ محمًل آوُب ثاب مًؾاًع تجابٔه دارد.    مخل9 اوسبن سفٕد است است

اود امب وجبٔد غبفل ثًد وٍ لؿبٔبْ ضبٔغ اػام   >َز سٍ ضبٔغ مخل9 اوسبن سىگ است

 اود;. ٔبْ تزوٕجٓاس لؿب

 
 تفاوت دیدگاه کانت و دیدگاه عالمه مصباح
 أ. تفاوت در قضایایی تا حول نوع تر فرد حقیقی

آٔد ي آن أاه اسات واٍ در    ٔه وتٕزٍ مُم ثٍ دست مٓ ٔبد ضدٌاس تمسٕمبت 

وًع ثز فزدش  مخل سٔد اوسبن است  ممال ضابٔغ    وظز ػالمٍ مػجبح ٔشدْ مملِ

مل وًع ثاز فازدش ثإه مًؾاًع ي محماًل اتّحابد       غىبػٓ است  سٔزا وٍ در م

ثبضاد  چىابن واٍ    مفًُمٓ ثزلزار وٕست ثلىٍ اتّحبد مػدالٓ )يرًدْ( ثزلزار مٓ

سٔد مػداق اوسبن است ي ثب مفًُ  اوسبن وٍ مًٕان وابقك ثبضاد َإچ اتّحابدْ     

ودارد ثلىٍ سٔد ػاليٌ ثز مًٕان وبقك ثًدن وٍ خػًغّٕت مابًَْ آن را تطاىٕل   

خػًغّٕبت فزايان دٔگزْ مخل وم ي وٕاف ي وظابٔز أىُاب ثزخاًردار      دَد اسمٓ

است وٍ مفًُ  اوسبن أه خػًغّٕبت را ودارد. س   فزد ثبلذّات ثب قجٕؼت خاًد  

  امّاب ثاز اسابس تؼزٔاف     ي ممل ثٕه آوُب ممل ايلٓ وٕسات  اتّحبد مفًُمٓ ودارد

 ٍ تزوٕجٓ.وبوت اس امىب  تحلٕلٓ أه وًع لؿبٔب را ثبٔد تحلٕلٓ داوست و
 

 ب. تفاوت حول ذاتی اولی و قضایای تحلیلی در گسارش از ػالن واقغ

غبلت فالسفٍ غزة مؼتمدود وٍ لؿبٔبْ تحلٕلٓ وبوت گشارضٓ اس ػبلم يالاغ  

دَد  سٔزا َمبوكًر وٍ در تؼزٔف لؿبٔبْ تحلٕلٓ ي تزوٕجآ وبوات آيردٔام    ومٓ
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-وىد ي داوص افاشيدٌ مل مٓأه لؿبٔب غزفبً مفًُمٓ را ثز مفًُ  ٔىسبن ثب آن  م

  ٓ دَاد. سا   در يالاغ     اْ  ػاليٌ ثز آوچٍ وٍ در مًؾًع يرًد دارد  ثٍ ماب وما

مفُاً  دٔگاز    بگشارش مب غزفبً گشارضٓ اس مبل ي يؾغ تَه ي ارتجبـ مفًُمٓ ث

 است.

داواد   ثىب ثز وظز ػالمٍ مػجبح وٍ ممل تاتٓ ايلٓ را ممل مفًُ  ثز مفًُ  مٓ

ٍ  َٕچ ضجبَتٓ ثٕه أه اْ واٍ مفُاً  ي محماًل    دي وظزٍٔ وٕست. آرْ  در لؿإ

اتحبد دارود ي در آن ممل مفًُ  ثاز مفُاً  لحابل ضادٌ اسات  اس أاه مٕاج         

 ٍ اْ واٍ ثاٍ وحاًْ    گشارضٓ اس ػبلم يالغ ودارود. امب چىٕه وٕست وٍ در َز لؿإ

اتحبد مفًُمٓ مٕبن مًؾًع ي محمًل يرًد دارد غازفبً ثبٔاد ممال مفُاً  ثاز      

تًان اتحبد يرًدْ ي مػدالٓ را در را لحبل وزد ثلىٍ در َمٕه لؿبٔب مٓمفًُ  

 وظز گزفت.

   ٓ تاًان اتحابد يراًدْ ي    س   در َمبن لؿبٔبْ تحلٕلٓ ي تزوٕجآ وبوات ما

آوُب ثٍ غلف مؼتمدود وٍ لؿبٔبْ تحلٕلٓ  مػدالٓ را در وظز گزفت  َز چىد خًدِ

 -داوبن مب ا وٍ ماك اسات     ككدَىد. امب قجك مطًُر مىگشارضٓ اس ػبلم يالغ ومٓ

اود ي قجك تؼزٔف ػالمٍ مػاجبح ٔاشدْ اس    اغًیً ثٍ ضزـ گشارش اس يالغ غبدق

ممل تاتٓ ايلٓ )ممل مفًُ  ثز مفًُ ( ممال تاتآ ايلآ َمابن مٕاج ممال       

مفًُ  ثز مفًُ  ٔه لؿٍٕ است ي َمبن لؿٍٕ اس مٕج دٔگزْ مبيْ گشارش اس 

ايلٓ ي ممل ضبٔغ غىبػٓ دي لحابل اس  يالغ است ي در أه غًرت  ممل تاتٓ 

اود. ثٍ ػجبرت دٔگز  أىىٍ لؿبٔبْ تحلٕلٓ در ثبة ػبلم خبرد اس تَاه  ٔه لؿٍٕ

اْ وٍ  اود ي َٕچ س ىٓ ودارود مزف درستٓ وٕست؛ َز چىد فُم َز لؿٍٕ سبوت

 ٓ گًٔاد وٕابسْ ثاٍ خابرد وادارد        وبظز ثٍ ػبلم خبرد است ي اس خبرد س ه ما
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فُام  ٕز اس س ه اس خبرد وگفته است؛ َٕچ مىبفبتٓ ودارد وٍ وٕبسْ اس خبرد غ ثٓ

َاز  »ستمل اس خبرد ثبضد در ػٕه أىىٍ وبظز ثٍ خبرد است. آٔب لؿإٍ  ماْ  لؿٍٕ

تًاود مبوٓ اس خبرد ثبضد؟ مؿابفبً أىىاٍ مؼىابْ أاه      ومٓ« مزد متأَلٓ سن دارد

واٍ َاز    اود أه است وٍ فمف در تَه است س ه وٍ لؿبٔبْ تحلٕلٓ فمف تَىٓ

مزد متأَلٓ سن دارد )مىكًق لؿٍٕ(  ٔؼىٓ در خبرد مزد متأَل سن ودارد )مفُاً   

گًٕٔم مزد متأَل سن دارد وٍ  لؿٍٕ(  در مبلٓ وٍ َز دي غلف است  سٔزا يلتٓ مٓ

ممػًدمبن أه است وٍ مزد متأَل در تَه سن دارد ي وٍ ممػًدمبن أه است وٍ 

ٔه  در تؼزٔف لؿبٔبْ تحلٕلآ ثبٔاد گفات9    مزد متأَل در خبرد سن ودارد. ثىبثزا

 ٓ آٔاد  در   لؿبٔبٔٓ َستىد وٍ مفًُ  محمًل اس تحلٕل مفًُ  مًؾًع ثٍ دست ما

مبلٓ وٍ در لؿبٔبْ تزوٕجٓ مفًُ  محمًل در مفًُ  مًؾًع مىكًْ وٕسات تاب   

ثب تحلٕل آن ثتًاوٕم ثٍ مفًُ  محمًل دست ٔبثٕم. امب در خػًظ س ه اس خبرد 

 گًٔىد  چٍ تحلٕلٓ ثبضىد ي چٍ تزوٕجٓ. اس خبرد س ه مٓ گفته  َمٍ لؿبٔب
  

 ج. تفاوت در هدف

َدف وبوت اس تمسٕم لؿبٔب ثٍ سٕطإىٓ ي سسإىٓ ي  ساپ   تمسإم لؿابٔبْ      

حبوٕابً    ايیً  تفىٕه لؿبٔبْ تززثآ اس غٕزتززثآ   »سٕطٕىٓ ثٍ تحلٕلٓ ي تزوٕجٓ. 

وماب اس   ٕاه لؿابٔبْ يالاغ   ضىبسبٔٓ مىطأ غدق در لؿبٔبْ غٕزتززثٓ  حبلخبً  تفى

در  ( 117ا   3/113: 1378؛ ملكيا،،   96ا   95: 1370)ک،نات   «. ومبسات  يالاغ  غٕاز 

وٍ ثزخٓ اس اَداف تمسٕم لؿبٔبْ مملٍٕ ثٍ تاتٓ ايلٓ ي ضبٔغ غىبػٓ رفغ  مبلٓ

ضىبسٓ  اس لجٕل لًل ثٍ يرًد تَىآ ي تفىٕاه    ثزخٓ مطىالت فلسفٓ در َستٓ

ْ يالؼٓ در مىكك  اسات واٍ وتٕزاّ آن تفىٕاه     َبَبْ ظبَزْ اس تىبلؽتىبلؽ

غدق ي وذة ثٍ لحبل ارتجبـ مفًُمٓ اس غدق ي وذة ثٍ لحبل ارتجبـ مػدالٓ 
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 است.

ثىبثزأه  مٕبن َدف تمسٕم لؿبٔبْ تحلٕلٓ ي تزوٕجٓ ي تمسٕم لؿبٔبْ مملٓ 

ثٍ تاتٓ ايلٓ ي ضبٔغ غىبػٓ وٕش اضتزاوٓ يرًد ودارد امب ثٍ أه وىتٍ تًرٍ ضاًد  

اَدافٓ وٍ اس قزٔك تمسٕم امىب  ثٍ تحلٕلٓ ي تزوٕجٓ در مؼىابْ وابوتٓ    ثٕطتزوٍ 

آن دوجبل ضدٌ است اس قزٔك تمسٕم لؿبٔب ثٍ تاتٓ ايلٓ ي ضبٔغ غىبػٓ وبمالً لبثل 

تأمٕه است. ثٕبن مكلت أىىٍ  اس سًٔٓ  َادف اس تمسإم لؿابٔب ثاٍ تحلٕلآ ي      

تٕبثٓ ثٍ مىطأ غدق لؿبٔبست تزوٕجٓ دستٕبثٓ ثٍ لؿبٔبْ ؾزيرْ ي سٕطٕه ي دس

َبْ ضبٔغ ثبلذات محمًلْ تاتٓ َبْ تاتٓ ايلٓ ي مملي  اس سًٔٓ دٔگز  در ممل

تاًان گفات أاه دي واًع ممال اس لؿابٔبْ ؾازيرْ ي        مًؾًع است. س   مٓ

اود وٍ در ثزخٓ اس آوُب ممل محمًل َبْ ضبٔغ غىبػٓ دي دستٍاود ي مملسٕطٕه

ط ٕع ؾزيرت ي غدق آن اس قزٔك مزارؼٍ ثاٍ  اس لًاس  تات مًؾًع است ي ت

 گًوٍ وٕستىد. َبْ ضبٔغ أهمؼىبْ آن ممىه است ي ثزخٓ دٔگز اس ممل

س   تمسٕم لؿبٔب ثٍ تاتٓ ايلٓ ي ضبٔغ غىبػٓ َمّ مشأبْ تمسٕم لؿابٔب ثاٍ   

تحلٕلٓ ي تزوٕجٓ ثٍ مؼىبْ وبوتٓ را دارد امّب آن تمسٕم َمّ مشأبْ أه تمسإم را  

 ودارد.
 

 تفاوت در تحث تناقض د.

ٍ  مُم اْ مىزاز  تزٔه مؼٕبر وبوت در ثحج تحلٕلٓ أه است وٍ اگز اوىبر لؿإ

ثٍ تىبلؽ ضًد  آن لؿٍٕ لؿّٕ تحلٕلٓ است. ثٍ ػجبرتٓ دٔگز  اغل مطتزن َمّ 

ماخالً لؿإّ   ( 97: 1370)ر. ك. ک،نات   امىب  تحلٕلٓ اغل امتىبع تىابلؽ اسات.   

رشئآ رشئآ   »است  سٔزا اوىبر آن ٔؼىٓ  ٔه لؿّٕ تحلٕلٓ« رشئٓ رشئٓ است»

ضًد. امب اس وظز لبقجّ فالسفّ اسالمٓ ثٕه أه دي َإچ  مًرت تىبلؽ مٓ« وٕست
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تىبلؿٓ وٕست  سٔزا وٍ در تىبلؽ وٍُ يمدت ضزـ است وٍ اس رملّ آوُب يمدت 

ثبضد  ي ثٍ َمٕه دلٕل است وٍ يلتٓ دي ضٓء متىبفٓ ي متىابلؽ ثاٍ   در ممل مٓ

رشئآ  »آٔد  در مخابل لجلآ    ه ضٓء ممل ضًود  تىبلؽ یس  ومٓدي گًوٍ ثز ٔ

ثٍ ممل ايلٓ  ٔؼىٓ اتحبد مفًُمٓ  ثزلزار است امب رشئٓ ثاٍ ممال   « رشئٓ است

ضبٔغ رشئٓ وٕست  ٔؼىٓ رشئٓ اس مػبدٔك رشئٓ وٕست ثلىاٍ اس مػابدٔك ولآ    

است  ٔؼىٓ رشئٓ ثٍ ممل ضبٔغ ولٓ است. س  َم رشئٓ رشئآ اسات غابدق    

َم رشئٓ رشئٓ وٕست غبدق است  امب ثز اسبس دي وًع مملٓ وٍ اتحبد  است ي

است  ممل ايلٓ« رشئٓ رشئٓ است»ودارود  س   تىبلؿٓ ودارود. ثز أه اسبس  

: 1405)ر. ك. مصب،ح يازدي   ثبضد. ممل ضبٔغ غىبػٓ مٓ« رشئٓ رشئٓ وٕست»ي 

رشئآ رشئآ   »در مبلٓ وٍ ثز اسبس وظز وبوات  ( 33: 1390؛ طب،طبا،ي،   51ا   50

اوزبمد  وظز فالسافّ  تحلٕلٓ است ي ثٍ أه دلٕل وٍ اوىبرش ثٍ تىبلؽ مٓ« است

 اوزبمد.اسالمٓ اوىبرش ثٍ تىبلؽ ومٓ
 

 . تفاوت در هقسن قضایای تحلیلی و ترکیثیه

تًؾٕح آوىٍ وسٓ در وظز وبوت  ممسم لؿبٔبْ تحلٕلٓ ي تزوٕجٓ مىم است  

تػادٔك ٔاب   را لؿابٔبٔٓ واٍ امازْ    جاك آن  وٍ لؿٍٕ را در تَه سذٔزفتٍ ثبضاد  ق 

وىد؛ َزگبٌ وف  وسجت ثٍ محتًاْ تَىٓ رملٍ اتػبن ٔب اوىابر داضاتٍ    تىذٔت مٓ

گًٔىد. س   تمسإم  مىم مٓاست أه مبلت وفسبوٓ  َمزاٌِاْ وٍ ٍثبضد  ثٍ لؿّٕ

ثىدْ وبوت مزثًـ ثٍ لؿبٔب وٕست  مزثًـ ثٍ امىب  است ي أه مىم اسات واٍ   

ٔب تزوٕجٓ. امّب در وظز ػالماٍ مػاجبح ممسام لؿابٔبْ تحلٕلآ ي       ٔب تحلٕلٓ است

تزوٕجٓ لؿبٔبْ َلّّٕ مزوجٍ است. ػالمٍ مػجبح ٔشدْ  و ست  لؿبٔب را ثٍ ممل 

تاتٓ ايلٓ ي ممل ضبٔغ غىبػٓ ي  سپ   ممل ضبٔغ غىبػٓ را ثٍ َلّٕ ثسٕكٍ ي 
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 وىد.مسٕم مٓت« تحلٕلٓ ي تزوٕجٓ»َلّٕ مزوجٍّ ي  آوگبٌ  َلّٕ مزوجٍّ را ثٍ 
 

 و. تفاوت در قضایای انتساػی

َاز اوسابوٓ ممىاه    »قجك دٔدگبٌ ػالمٍ مػجبح ٔشدْ لؿبٔبْ اوتشاػآ  مخال   

ٓ   «الًرًد است ثبضاىد  سٔازا ثإه مفُاً         رشء لؿبٔبْ ممل ضابٔغ غاىبػٓ ما

واٍ مًؾاًع لؿإٍّ    -ثاب مفُاً  اوسابن     -ثٍ ػىًان محمًل لؿٍّٕ -الًرًد  ممىه

الًرًد اتّحبد مػدالٓ دارود ي  ثزلزار وٕست. اوسبن ي ممىهاتّحبد مفًُمٓ  -ثبضد

الًرًد است. امب َمٕه لؿبٔب را  قجاك تؼزٔاف وبوات اس     اوسبن اس مػبدٔك ممىه

 امىب  تحلٕلٓ ي تزوٕجٓ  ثبٔد رشء امىب  تزوٕجٓ ثداوٕم. 

أاه رسام   »اْ دٔگز مخال  وىتٍ دٔگز أه است وٍ اگز َمٕه لؿٍٕ را ثب لؿٍٕ

ٍ      ممبٔسٍ ثىىٕم  تفبيتٓ ومبٔبن مٓ« سفٕد است اْ  ضاًد ثاٍ أىىاٍ در چىإه لؿإ

محمًل ػٕىٕت ي تحمّمٓ غٕز اس تحمّك مًؾًع دارد  ٔؼىٓ مًؾًع ثزاْ خاًدش  

يالؼٕتٓ داضتٍ ي محمًل َم ثزاْ خًدش يالؼٕت دٔگز وٍ ثٍ يسٕلّ أه لؿٍٕ ثب 

الًرًد( تحمّمآ   توزضدِ محمًل )ممىه اود  امّب در لؿّٕ اوتشاػَِٓم مزثًـ ضدٌ

غٕز اس تحمّك مًؾًع )اوسبن( ودارد. در يالغ  ٔه چٕش در ثٕزين مىطأ دي مفُاً   

الًرًد ثًدن. مىمبْ مسلمبن  ثٍ ئژٌ  گزدٔدٌ است  ٔىٓ اوسبن ي دٔگزْ ممىه

. امب قجك تؼزٔاف  اودمتمبٔش وزدٌػالمٍ مػجبح ٔشدْ  أه دي لؿٍٕ را اس ٔىدٔگز 

تًان لؿبٔبْ اوتشاػٓ را تزوٕجٓ داوست  سٔازا اس وظاز   مٓوبوت اس امىب  تزوٕجٓ  و

وبوت ثبٔد محمًل حجًت ضٓءٍ لطٓءٍ ثبضد امب در لؿبٔبْ اوتشاػآ محماًل أاه    

ئژگٓ را ودارد. ثٍ ثٕبن دٔگز  قجاك أاه تؼزٔاف  امىاب  تزوٕجآ فماف ضابمل        

َاب دٔگاز تزوٕجآ وٕساتىد ثلىاٍ       ضًد ي خبرد محماًل  مٓ  ثبلؿمٕمٍ َبْمحمًل

 اود. وتشاػٓا



 

 

 

 
 

 
 

 مصباح یسدی و ترکیبی کانت با حمل اولی و حمل شایع در نظر عالمه بررسی تطبیقی قضایای تحلیلی

 

 

 

 

 

001 

اْ مخل اوسبن مًرًد است اس  مط ع ضًد لؿٍٕیس  است وىتٍ سبٔبوٓ أىىٍ 

اْ تحلٕلٓ وٕست  سٔزا مًرًدٔت راشء   ٔه اس السب  فًق است. چىٕه لؿٍٕ ودا 

تات مبَٕت وٕست. ي وٕش تزوٕجٓ اوؿمبمٓ وٕست  سٔزا اوسبن ي مًرًد در خبرد 

جٓ اوتشاػآ وٕسات  سٔازا اگاز تزوٕجآ      دي ػٕىٕت ي تحمك ردا ودارود. ي وٕش تزوٕ

ثًد  مخل اوسبن ممىه است  ثبٔد محمًل اس مًؾًع اوتاشاع گازدد  در     اوتشاػٓ مٓ

ٓ     مبلٓ ضاًد ثلىاٍ    وٍ مًرًدٔت اس اوسبن ي اس َإچ مبَٕات دٔگازْ اوتاشاع وما

  ٓ ضاًد. ثىابثزأه  وبوات     ثزػى  أه اوسبن است وٍ اس مًرًد خبغٓ اوتاشاع ما

ًل ممٕمٓ وٕست. اگز مزاد وبوت اس محمًل ممٕمآ وجاًدن   گًٔد9 يرًد محم مٓ

يرًد أه ثبضد وٍ در أه لجٕل لؿبٔب يرًد محمًلٓ است وٍ در يالغ مًؾاًع  

اوسابن  » ممٕمات الحمال اسات  چىابن واٍ      است ي در وگبٌ فلسفٍ اسالمٓ ػى 

. اگز مىظًر وبوت أه ثبضد  س ه ثبضدمٓ «است يرًد اوسبنأه » «مًرًد است

است. ممىه است أه س ه وبوت وبضٓ اس أه تًَّم ثبضد واٍ ػازيؼ    درستٓ

َز محمًلٓ ثز مًؾًع متمبً حجًت ضٓءٍ لطٓءٍ است ي مالن لؿٍٕ ثاًدن حجاًت   

اْ حجًت ضٓءٍ لطٓءٍ وجًد  آن رملاٍ   ضٓءٍ لطٓءٍ است ي  در وتٕزٍ  اگز در رملٍ

ٔٓ واٍ  ي َماّ لؿابٔب  « اوسبن مًراًد اسات  »لؿٍٕ وٕست. در أه غًرت  چًن 

حجًت ضٓءٍ لطٓءٍ وٕست  س   اسبسبً أاه ماًارد لؿإٍ     محمًلطبن يرًد است

مىمبْ اسالمٓ  اس رملٍ ػالمٍ مػجبح  (38ا   36: 1383)ر. ك. الريج،ن،   وٕستىد.

اود وٍ مالن لؿٍٕ ثًدن حجًت ضٓءٍ  ٔشدْ  أه مطىل را ثٍ أه غًرت مل وزدٌ

ثبضد امب حجًت الطآء ثبضاد واٍ      اْ لؿٍٕ لطٓءٍ وٕست  چزاوٍ ممىه است لؿٍٕ

حجًت ضٓءٍ لطٓءٍ  مخل َمّ َلّٕبت ثسٕكٍ. ػالمٍ مػجبح ٔشدْ وٕش ثٍ أاه وىتاٍ   

ي ممسم لؿبٔبْ تحلٕلٓ ي تزوٕجٓ را َلّٕبت مزوّجٍ لزار دادٌ ي َلّٕبت   تًرٍ وزدٌ
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 ثسٕكٍ را لسٕم أه ممسم داوستٍ است.
 

 گیری نتیجه

 آٔد9دست مٓ اس مكبلجٓ وٍ توز ضد چىد وىتٍ ثٍ

. َم فالسفٍ غزة ي َم فالسفٍ اسالمٓ در سٕطٕىّ ثحج لؿبٔبْ تحلٕلآ ي  0

اس وظاز   -ي ممل تاتٓ ايلآ ي ضابٔغ غاىبػٓ     -اس وظز فالسفٍ غزة  -تزوٕجٓ 

 اود؛ ثٍ اضتجبٌ اثتىبر أه لؿبٔب را ثٍ افزاد دٔگزْ وسجت دادٌ -فالسفٍ اسالمٓ 

ظز ػالمٍ مػجبح ثب لؿبٔبْ تحلٕلٓ ي . ممل تاتٓ ايلٓ ي ضبٔغ غىبػٓ در و1

َبْ سٔبدْ دارد؛ قجك وظز ػالمٍ مػجبح  تمب  لؿبٔبْ ممل تزوٕجٓ وبوت تفبيت

َب ممل ايلٓ وٕستىد ي َمچىٕه تمب  لؿبٔبْ ايلٓ تحلٕلٓ َستىد امب َمّ تحلٕلٓ

َاب تزوٕجآ وٕساتىد ثلىاٍ     تزوٕجٓ ممل ضبٔغ غىبػٓ َستىد امب تمب  ممل ضابٔغ 

 ُب تحلٕلٓ َستىد؛ثزخٓ اس آو

. لؿبٔبْ تحلٕلٓ ي تزوٕجٓ وبوت ثب ممال تاتآ ايلآ ي ضابٔغ غاىبػٓ اس      2

َابٔٓ  دارود9 گشارش دادن اس ػبلم يالغ  تفبيت در َادف  سائبْ م تلف تفبيت

وىىاد  تفابيت در ممسام َاز دي لسام اس لؿابٔب  تفابيت در        وٍ َز دي دوجبل مٓ

 در ثحج تىبلؽ. لؿبٔبْ اوتشاػٓ ي َلّٕبت ثسٕكٍ  ي تفبيت

وٕش  ئژٌ ػالمٍ مػجبح ٔشدْ  خالغٍ آوىٍ فٕلسًفبن مىتت مىمت متؼبلٍٕ  ثٍ

تًان تمسٕم وبوتٓ را ثز  اود ي مٓ َبْ م تلف لؿبٔب تًرٍّ داضتٍ ثٍ تمٕٕش مٕبن گًوٍ

ثزخٓ اس أه السب  مىكجك داوست  رش آوىٍ تًرّاٍ آوابن اغابلتبً وابظز ثاٍ مٕاج       

ي مكبثمت لؿبٔب وجًدٌ  ثلىٍ وگبٌ آوبن ثٕطتز ثٍ رىجاّ  ضىبختٓ مؼٕبر غدق  مؼزفت

  ٍ َابْ م تلاف لؿابٔب ثازاْ ارتىابة اس       مىكمٓ مسئلٍ ثًدٌ ي در سٓ تمٕٕاش گًوا

 .اود مغبلكبت ثًدٌ
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